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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.1 Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο χωριστά, σε αποκλειστικές
ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία.
1.2 Η δήλωση των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι
φοιτητές λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων από το Πρόγραμμα Σπουδών και
δηλώνουν τις προτιμήσεις τους. Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής μαθημάτων μετά την ολοκλήρωση της
περιόδου των εγγραφών.
1.3 Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να επανεγγραφεί στο μάθημα αυτό.
1.4 Η φοίτηση στο Πρόγραμμα διαρκεί κατ΄ ελάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά μέγιστο 24
μήνες. Αν σε αυτό το διάστημα δεν έχουν εκπληρωθεί επιτυχώς όλες οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του
φοιτητή για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο φοιτητής διαγράφεται οριστικά
από το Πρόγραμμα.
2.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ)

2.1 Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται:
 Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του 1ου και του 2ου εξαμήνου.
 Η εκπόνηση ατομικής Μεταπτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου.
2.2 Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο
δεν επιτευχθεί εντός του προβλεπόμενου στην Παράγραφο 1.4 χρόνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παίρνει
απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης στα μαθήματα στα οποία έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό.
2.3 Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει από το άθροισμα των διδακτικών μονάδων του ΔΠΜΣ στα τρία
εξάμηνα (Α΄ εξάμηνο: 30ΔΜ + Β΄ εξάμηνο: 3 0ΔΜ + Μεταπτυχιακή Εργασία: 30ΔΜ = Σύνολο 90
Διδακτικές Μονάδες).

3.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

3.1 Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες του
Προγράμματος είναι υποχρεωτική.
3.2 Η παρουσία των φοιτητών ελέγχεται από τη Γραμματεία ή τον διδάσκοντα στην αρχή του μαθήματος. Η
απουσία κατά τον έλεγχο, συνεπάγεται απουσία για όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

3.3 Το σύνολο των απουσιών ανά μάθημα δεν μπορεί να ξεπερνά το 25% των ημερών διδασκαλίας του κάθε
μαθήματος (συμπεριλαμβανομένων ασθενειών και επαγγελματικών υποχρεώσεων). Εάν οι απουσίες σε
ένα μάθημα ξεπερνούν το ανωτέρω όριο, ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν παρακολούθησε το μάθημα και
δεν μπορεί να εξεταστεί σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος, προκειμένου να το παρακολουθήσει εκ νέου και να εξεταστεί σε αυτό. Σημειώνεται ότι
δεν παρέχεται δικαίωμα άλλης εξέτασης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για δύο μαθήματα κατά μέγιστο,
σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης.
3.4 Στην περίπτωση επανεγγραφής σε μάθημα λόγω αποτυχίας στην τελική εξέταση, η υποχρέωση
παρακολούθησής του αποφασίζεται από τον διδάσκοντα, σε συνεννόηση με τον φοιτητή.
4.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

4.1 Η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (ΜΕ) είναι υποχρεωτική και πρέπει να διακρίνεται από έκταση και
ποιότητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Το θέμα της ΜΕ, με ευθύνη του επιβλέποντα, πρέπει να εμπίπτει στο
γνωστικό αντικείμενο μαθήματος, του οποίου είναι διδάσκων ο επιβλέπων. Για τον καλύτερο συντονισμό
των θεμάτων προβλέπεται δυνατότητα επίβλεψης μέχρι τεσσάρων μεταπτυχιακών εργασιών ανά έτος για
κάθε διδάσκοντα.
4.2 Μετά το τέλος του 2ου εξαμήνου, ο φοιτητής υποβάλλει γραπτώς περίληψη του θέματος της
μεταπτυχιακής του εργασίας, το οποίο εγκρίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και ακολούθως
κατατίθεται στη Γραμματεία, για την εγγραφή του στο 3ο εξάμηνο.
4.3 Η ανάθεση θέματος ΜΕ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει λάβει
προβιβάσιμο βαθμό τουλάχιστον στα μισά από το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
Σε περίπτωση αποτυχίας του φοιτητή στις επαναληπτικές εξετάσεις οφειλόμενων μαθημάτων, οι οποίες
πραγματοποιούνται κατά το 2ο έτος σπουδών και ενώ ο φοιτητής εκπονεί τη μεταπτυχιακή του εργασία,
διακόπτεται αυτοδίκαια η εκπόνηση της εργασίας και ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
4.4 Προϋπόθεση για την εξέταση και βαθμολόγηση της ΜΕ είναι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των
μαθημάτων. Εξετάσεις ΜΕ πραγματοποιούνται τις περιόδους Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου και Ιουνίου. Η
εξέταση διεγάγεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο Πρόγραμμα και η οποία
περιλαμβάνει τον επιβλέποντα της εργασίας και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ, το ένα εκ των οποίων ορίζεται
από την ΕΔΕ και το άλλο από τον επιβλέποντα καθηγητή. Ο βαθμός της ΜΕ προκύπτει από τον μέσο όρο
της βαθμολογίας των τριών εξεταστών. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός της ΜΕ είναι
μεγαλύτερος από 5.5.
4.5 Η εκπόνηση της ΜΕ πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε
ολόκληρη τη διάρκεια του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους φοίτησης στο Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση
ότι η συνολική διάρκεια φοίτησης δεν θα ξεπερνά τους 24 μήνες, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία
πρώτης εγγραφής στο Πρόγραμμα.
5.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

5.1 Σε όλα τα μαθήματα υπάρχει τελική εξέταση. Ο βαθμός κάθε μαθήματος, διαμορφώνεται συνεκτιμώντας
την επίδοση στην τελική εξέταση και τη βαθμολογία εργαστηρίων, θεμάτων και εργασιών (εάν
υπάρχουν) από τους διδάσκοντες. Σε περίπτωση επανεξέτασης σε μάθημα λόγω αποτυχίας, τελικός
βαθμός θεωρείται ο βαθμός της τελευταίας εξέτασης.
5.2 Η συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων είναι υποχρεωτική στις ημερομηνίες που ανακοινώνονται
από τη Γραμματεία. Όταν ο φοιτητής δεν προσέλθει στην εξέταση τη συγκεκριμένη ημερομηνία
θεωρείται αποτυχών στο μάθημα και δεν προβλέπεται δυνατότητα άλλης εξέτασης. Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ
μπορεί κατ’ εξαίρεση να δώσει τη δυνατότητα ειδικής εξέτασης φοιτητή σε επιμέρους μαθήματα, μόνο
για λόγους ανωτέρας βίας και μετά από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή.

2

5.3 Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να επανεξεταστεί το επόμενο ακαδημαϊκό
έτος στο εξάμηνο κατά το οποίο διδάσκεται το μάθημα. Σε περίπτωση κατάργησης, συγχώνευσης ή
άλλης ουσιαστικής μεταβολής του περιεχομένου του μαθήματος, η ΕΔΕ με απόφασή της ορίζει άλλο
μάθημα, το κατά το δυνατόν συγγενέστερο, το οποίο παρακολουθεί ο φοιτητής.
5.4 Αποτυχία του φοιτητή σε μάθημα κατά το δεύτερο έτος φοίτησης στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την
οριστική απόρριψη του φοιτητή, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται άλλη δυνατότητα επαναληπτικής
εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής παίρνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης για τα
μαθήματα στα οποία έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό.
5.5 Το ΔΠΜΣ δεν προβλέπει διαδικασία για βελτίωση της βαθμολογίας των μαθημάτων.
5.6 Η ΕΔΕ αποφασίζει τη διακοπή φοίτησης στο Πρόγραμμα σε περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως
αντιγραφή, ψευδή δήλωση παρουσίας, ανάρμοστη ακαδημαϊκή συμπεριφορά κλπ.
5.7 Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία επανεγγράφεται φοιτητής κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής του
(λόγω μη συμμετοχής στις εξετάσεις, αποτυχίας ή υπέρβασης του ορίου απουσιών) δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 50% του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Υπέρβαση του ορίου
αυτού συνεπάγεται τη διαγραφή του φοιτητή από το Πρόγραμμα.

3

